แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจาง
รอบการประเมิน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

1 ตุลาคม .............
1 เมษายน 2562

ถึง 31 มีนาคม .............
ถึง 30 กันยายน 2562

ขอมูลประวัติส,วนตัว
ผูรับการประเมิน
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทตําแหนง พนักงานจาง..............................
ตําแหนง..................................................................
สังกัด (สวนราชการ)
ผูประเมิน(ผูบังคับบัญชาชั้นตน หมายถึง หัวหนางาน/หัวหนาฝ3าย/หัวหนาส,วนราชการ แลวแต,กรณี)
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง..................................................................................................
ส,วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม,นอยกว,ารอยละ ๘0)
เป=าหมาย (3)

น้ําหนักรวม

๘0

2

3

1

2

3

3.5

1

2.5

3

1.5

2

ประโยชน%
(10)
0.5

1

2.5

เชิงประโยชนG
(6)

1.5

(5)

คุณภาพ
(9)
0.5

เชิงคุณภาพ

2.5

เชิงปริมาณ
(4)

1.5

(2)

ปริมาณ
(8)
0.5

โครงการ/งาน/กิจกรรม
(1)

น้ํา
หนัก

ผลการปฏิบัติงาน (7)

4

รวมคะแนน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
(11)
= (8)+(9)
+(10)

คะแนนที่ได

ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
(12)
= (2) x (11)
10

เหตุผลที่ทําให
งานบรรลุ/
ไม,บรรลุเป=าหมาย
(13)

-2ส,วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) (รอยละ ๒0)

น้ําหนัก
(2)

ตัวชี้วัดสมรรถนะ
(1)

ระดับที่
คาดหวัง/
ตองการ
(3)

ระดับที่
ประเมินได
(4)

คะแนน ที่ได
(5)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกต1องและจริยธรรม
3. ความเข1าใจในองค%กรและระบบงาน
4. การบริการเป7นเลิศ
5 การทํางานเป7นทีม
สมรรถนะประจําสายงาน
1.
2.
3.

น้ําหนักรวม

๒0

คะแนนรวม

ผลการประเมิน
(6) = (2) x (5)
5

ระบุเหตุการณG/พฤติกรรม
ที่ผูรับการประเมินแสดงออก
(7)

-๓-

สรุปผลการประเมิน
องคGประกอบการประเมิน
(1)
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
คะแนนรวม

คะแนน (รอยละ)
(2)
๘๐
๒๐

ผลการประเมิน (รอยละ)
(3)

หมายเหตุ

กรณีเศษเกิน ๐.๕ ใหปOดเปPนจํานวนเต็ม

ระดับผลการประเมิน
ดีเดน
(ตั้งแตร1อยละ 9๕ ถึง ๑๐๐ คะแนน)
ดีมาก
(ตั้งแตร1อยละ 8๕ แตไมถึงร1อยละ 9๕ คะแนน)
ดี
(ตั้งแตร1อยละ ๗๕ แตไมถึงร1อยละ ๘๕ คะแนน)
พอใช1
(ตั้งแตร1อยละ ๖๕ แตไมถึงร1อยละ ๗๕ คะแนน)
ต1องปรับปรุง (น1อยกวา 6๕ คะแนน)
ส,วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ผลสัมฤทธิ์ของงาน /
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา
(1)

วิธีการพัฒนา
(2)

ช,วงเวลาที่ตองการพัฒนา
(3)

วิธีการวัดผลในการพัฒนา
(4)

-๔ส,วนที่ 4 ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ชื่อ-นามสกุล (ผู1ทําข1อตกลง).................................................................................. ประเภทตําแหนง พนักงานจ1าง.............................. ตําแหนง...........................................................
ได1เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยรวมกับผู1ประเมิน (ผู1รับข1อตกลง) ในการกําหนดน้ําหนักและ
เปIาหมายตัวชี้วัด รวมทั้งกําหนดน้ําหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงานงานในแตละสมรรถนะ พร1อมลงชื่อรับทราบข1อตกลงการปฏิบัติราชการรวมกันตั้งแตเริ่ม
ระยะการประเมินไว1เป7นหลักฐาน

ลงชื่อ 00000

0000 (ผู1รับการประเมิน)

ลงชื่อ000

( .................................................... )
ตําแหนง........................................................................
วันที่.......................................................

000 (ผู1ประเมิน)

( ................................................... )
ตําแหนง.................................................................
วันที่..........................................................

ส,วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ได1รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลแล1ว
ลงชื่อ0000

00 00(ผู1รับการประเมิน)

(.................................................)
ตําแหนง ..........................................................
วันที่ .................................................................

ได1แจ1งผลการประเมินและผู1รับการประเมิน
ได1ลงนามรับทราบแล1ว
ลงชื่อ

000

000 (ผู1ประเมิน)

(...........................................................)
ตําแหนง ...................................................................
วันที่ ..........................................................................

ได1แจ1งผลการประเมินเมื่อวันที่.............................
แตผู1รับการประเมินไมลงนามรับทราบ
โดยมี...................................................................... เป7นพยาน
ลงชื่อ ..........................................................พยาน
(.........................................................)
ตําแหนง...........................................................
วันที่ ................................................................

-๕ส,วนที่ 6 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถามี)

ส,วนที่ 7 มติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เห็นด1วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นตาง ดังนี้ ....................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

เห็นชอบตามผลคะแนนที่ผู1ประเมินเสนอ
มีความเห็นตาง ดังนี้ ..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...................
คะแนนที่ควรได1รับ...................................คะแนน

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง หัวหน1าสวนราชการ
วันที่ ...............................................................

ลงชื่อ.............................................................................
(……………………….………………..……………………….)
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ ............................................................................

ส,วนที่ 8 ความเห็นของนายกองคGกรปกครองส,วนทองถิ่น
เห็นด1วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความเห็นตาง ดังนี้ ...........................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนที่ควรได1รับ...........................คะแนน
ลงชื่อ..............................................................................
( นายปกรณ% จีนาคํา )
นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
วันที่.........................................................................

